
Zapisnik 15. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 24. junij 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: Predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos), namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (Biotehna), 

Eduard Filipas (RHEA), Luka Frelih (Ljudmila), Matjaž Ugovšek (Društvo Duh časa) in Simon Delakorda 

(INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 14. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve s strani prisotnih 

na sestanku dne 27. maja 2022

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2) Dopis SDP za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih, 

ki so financirani s strani javnih razpisov

Služba vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) kljub dvakratnim spomnikom ni odgovorila na pobudo za 

vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih. V imenu 

Mreže NVO-VID je bila 16. junija na Inšpektorat za javni sektor podana pobuda za odpravo kršitve uredbe o 

upravnem poslovanju v povezavi z neodgovarjanjem na uraden dopis.

Sklep (1-15): Delovna skupina bo počakala na odgovor Inšpektorata za javni sektor in nato sprejela 

odločitev glede nadaljnjih korakov. 

AD3) Proces priprave Strategije digitalnih javnih storitev in vključevanje predlogov mreže NVO-VID 

23. junija je potekal zaključni sestanek strateške skupine za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev 

2030. Simon Delakorda je na sestanku strateške skupine predstavil komentarje in dopolnitve delovne 

skupine na osnutek strategije. 

Sklep (2-15): Delovna skupina pripravi predloge ukrepov za akcijski načrt strategije in jih pošlje na 

Ministrstvo za javno upravo.

AD4) Mobilne in spletne banke z vidika vključenosti v digitalni družb 

Matija Šuklje je na podlagi odgovorov bank na e-poštni vprašalnik o težavah pri opravljanju spletnih 
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nakupov dopolnil preglednico z informacijami o vrstah dostopa do spletnih in mobilnih bančnih storitev ter

varnostnih mehanizmih pri bankah, ki poslujejo v Sloveniji 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/B7Y3aZbFFXEd2kT. Pripravil bo povzetek rezultatov za 

nadaljnje aktivnosti.

AD5) Projekt za krepitev kibernetske varnosti in zasebnosti uporabnikov prek promocije in ozaveščanja o

preverjeni odprtokodni programski opremi

Točka ni bila obravnava zaradi odsotnosti pobudnika projekta.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (1-14): Delovna skupina poda na Inšpektorat za javni sektor pobudo za odpravo kršitve uredbe o 

upravnem poslovanju v povezavi z neodgovarjanjem na dopis za vključitev odprtokodne programske 

opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih.

Sklep (2-14): Delovna skupina do 10. junija pregleda osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 in 

pripravi dopolnitve za naslednji sestanek strateške skupine.

RAZNO

I. Dodatne informacije s strani udeležencev sestanka

Kristijan Tkalec stopi v stik z Glas ljudstva glede sodelovanja na področju zagovorništva za prosto in 

odprtokodno programje.

Matjaž Ugovšek preveri možnost sodelovanja na javnem razpisu za usposabljanje zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc z vidika usposabljanja za uporabo prostega in 

odprtokodnega programja.

Matija pripravi poljuden pregledni članek o definicijah prostega programja/odprte kode/FOSS.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 26. avgusta 2022 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 23. avgust 2022.
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